
SZANOWNI 
MIESZKAŃCY

Rok 2007 był szczególnym okre-
sem budżetowym. Zbliżające się 
możliwości pozyskania funduszy 
unijnych zmusiły do „zaciskania 
pasa”. Pomimo tego około półtora 
miliona zł wydano na różnego typu 
inwestycje realizowane w naszej 
gminie.

„Zaciskanie pasa” pozwoliło na 
wypracowanie nadwyżki budże-
towej w kwocie 2 140 000 zł (dwa 
miliony sto czterdzieści tysięcy). 
Pieniądze te są konieczne do 
zapewnienia wkładu własnego 
w planowanych zadaniach. Środki 
unijne są możliwe do uruchomienia 
tylko w przypadku zabezpieczenia 
swojej części wydatków. Rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy oraz poszerzenie Zespołu 
Szkół w Lini (blok dydaktyczny i peł-
nowymiarowa sala gimnastyczna) 
zmusiły nas do przyjęcia wariantu 
oszczędnościowego w roku 2007. 

W bieżącym roku na zadania 
inwestycyjne w Gminie Linia za-
planowano kwotę trzech milionów 
zł. Szerzej o planach na ten rok 
będę państwa informował podczas 
zebrań wiejskich. Zachęcam do 
udziału w zebraniach. Zapraszam 
i liczę na Państwa obecność!

Łukasz Jabłoński

Wójt Gminy Linia

JUBILEUSZ 

100 LAT
Apolonia Klawikowska, z domu Bo-

ika urodziła się 09.02.1908 roku w Zę-
blewie. W wieku 6 lat zmarła jej mama, 
pozostawiając Ją oraz dwie siostry. Gdy 
miała 9 lat, ojciec ponownie się ożenił. 
Z tego małżeństwa narodziło się troje 
dzieci: dwóch braci i siostra. 

Ślub z Leonem Klawikowskim odbył 
się w 1935 roku w Łebnie. Po siedmiu 
latach Apolonia i Leon zamieszkali 
w Smażynie. Urodziło im się 11-oro 
dzieci, z których czworo zmarło. Żyła 
zgodnie ze swoim mężem, wychowu-
jąc czterech synów i cztery córki, gdyż 
przyjęła pod swój dach siostrzenice.

Mąż Leon zmarł po 31 latach wspól-
nego pożycia. Nie wyszła powtórnie za 
maż. Ciężko pracowała na gospodar-
stwie, które z pomocą dzieci, prowadziła 
do swoich 71 urodzin. Żyła zawsze 
w zgodzie z Bogiem i ludźmi. Jej re-
ceptą na długowieczność jest modlitwa, 
życzliwość dla wszystkich oraz uśmiech 
i dobre słowo.

Kochana Babcia doczekała  się 17 
wnucząt, 11 prawnucząt, z których 
większość mówi na nią „ Mamo”. Często 
Ją odwiedzają wraz ze swoimi rodzina-
mi, a nawet znajomymi, gdyż ze swoją 
córką Stefanią, prowadzą dom otwarty, 
w którym każdy może liczyć na dobre 
słowo.

Nasza Jubilatka w wolnych chwilach 
lubiła czytać książki i dziergać na dru-

tach ubrania dla dzieci. Niestety, obec-
nie wzrok Jej na to nie pozwala.

W ostatnich latach Apolonia straciła 
2 synów – Brunona i Jana. Swój ból 
i smutek ofiarowała Panu Bogu. Zawsze
powtarza, ze nic nie dzieje się bez woli 
Bożej i poucza, że należy się z nią 
zgadzać.

Jaka jest dzisiaj nasza Jubilatka? Ser-
deczna, uśmiechnięta i bardzo pogod-
na. Ubolewa, ze nie może już pracować 
tak jak kiedyś, gdyż nie ma już na to siły, 
ale wspiera swoich Bliskich, Przyjaciół 
i Sąsiadów modlitwą, dobrym słowem 
i humorem. 

Życzenia z okazji urodzin złożyli Wójt 
Gminy Łukasz Jabłoński, Przewod-
niczący Rady Gminy Linia Stanisław 
Bigus, Z-ca Wója Gminy Bogusława 
Engelbrecht, Kierownik GOPS Ewa Ko-
szałka, Kierownik Placówki Terenowej 
KRUS Wejherowo Włodzimierz Hewelt 
wraz z Ryszardem Bobkowskim.

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie „Bądźmy razem” informuje, że w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od 1600 – 1700 

w Gminnym Domu Kultury w Lini 
organizuje bezpłatne konsultacje z języka polskiego i matematyki.

            J. Sommer i Z Choszcz
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE

W 2007 r. Biblioteka Publiczna Gminy Linia otrzymała 
dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 3735 zł na dofinansowanie zadań w ramach
programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. 

Dzięki wydatkowaniu dotacji i środków budżetowych oraz 
darom instytucji i osób prywatnych zbiory biblioteki powięk-
szyły się w minionym roku o 965 egzemplarzy książek i do-
kumentów elektronicznych. 

Nowością w bibliotece są książki mówione (audibooki). 
Tekst książki zawarty na płycie CD czytany jest przez ak-
torów, towarzyszy mu muzyka i efekty dźwiękowe. Książkę 
można odsłuchać na komputerze, odtwarzaczu CD/DVD, 
odtwarzaczu mp3 z możliwością odtwarzania formatu mp3. 
Książki mówione polecamy m in. osobom starszym, mającym 
problemy ze wzrokiem, dyslektykom.

Wśród książek tradycyjnych jest wiele nowości z literatury 
pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, książki popularno-
naukowe, regionalne, słowniki, poradniki.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Linia do 
korzystania z biblioteki w Lini (budynek przy szkole) oraz 
Strzepczu (w budynku zespołu szkół).

CZYTELNIK ROKU 2007

Dnia 10 stycznia 2008 r. przyznane zostały tytuły Czytelni-
ka Roku 2007 Biblioteki Publicznej Gminy Linia. Wyróżnione 
zostały panie: Elżbieta Formela, Dorota Droś i Halina Pran-
ga – czytelniczki biblioteki w Lini oraz Bogumiła Cierocka 
i Aleksandra Lange ze Strzepcza. Spotkanie odbyło się 
w Izbie Regionalnej Zespołu Szkół w Strzepczu, w pięknej 
scenerii wystawy haftów wykonanych przez mieszkańców 
naszej gminy „Igłą malowane”. Miłośniczki książek dzieliły 
się wrażeniami z przeczytanych lektur i opowiadały o swoich 
czytelniczych pasjach.

Czytelniczki Roku otrzymały pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe. 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Dnia 4 lutego br. o godz. 13:00, odbyło się spotkanie promu-
jące Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”. Zebranie 
z udziałem  m.in. przedstawicieli samorządu Gminy Linia, 
Szemud, Luzino i Łęczyce, członków Rady Gminy, Sołtysów 
oraz członków lokalnych stowarzyszeń poprowadził Wójt 
Gminy Linia Łukasz Jabłoński. 

Możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013: 
OŚ – 4 LEADER przedstawiła Pani Dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Justyna Durzyń-
ska. Korzyści z tworzenia LGD, schemat rozpatrywania oraz 
kryteria ocen wniosków o dofinansowanie projektów zgod-
nych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), zaprezentowała 
Pani Bogusława Engelbrecht, Z-ca Wójta Gminy Linia.

Istotą programu LEADER jest budowanie kapitału społecz-
nego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie 
się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiej-
skich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. 
Takie podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa 
na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie spo-
sobów ich rozwiązywania. Oddolne i partnerskie podejście 
do rozwoju obszarów wiejskich, realizowane przez lokalne 
grupy działania (LGD), polegające na opracowaniu lokalnej 
strategii rozwoju, przyczyni się do lepszego wykorzystania 
środków unijnych dla realizacji projektowanych celów.

Największą uwagę przywiązuje się w tej chwili do opraco-
wania planów odnowy wsi, niezbędnych do  ubiegania się 
o dofinansowanie zadań w ramach działania 3.4 „Odnowa 
i Rozwój Wsi”. Projekty tutaj realizowane wpływać będą na 
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspo-
kojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 
oraz promowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
naszego obszaru.

Efektem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli miesz-
kańców Gminy Linia z działaniami podejmowanymi przez 
Stowarzyszenie „Kaszubska Droga” dla pozyskania dodat-
kowych źródeł finansowania nie tylko przez gminę ale także 
z korzyścią dla indywidualnych mieszkańców, którzy będą 
widzieli dla siebie korzyści z udziału w projekcie. 

Kontynuacją tego spotkania są działania, podejmowane 
przez Wójta Gminy Linia na zebraniach Rad Sołeckich, 
propagujące ideę LGD i zachęcające mieszkańców do ak-
tywnego udziału w życiu gminy.

JUBILEUSZE 

Od początku roku zorganizowano jeden Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Te piękne Gody ob-
chodzili Zofia i Zygmunt Lewiccy z Zakrzewa (28.01).

Wójt Gminy udekorował jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polski. Wręczono również pamiątki, upominki i kwiaty.

Kolejnymi uroczystościami w których udział wziął Wójt Gminy oraz pracownik GOPS są jubileusze 90-latków. Jubileusze 
te w bieżącym roku obchodzili:
⇒ Elżbieta Studzińska z Kętrzyna (9.01) – 93 lata ⇒ Baranowska Jadwiga z Pobłocia (17.01) – 94 lata
⇒ Młyński Klemens z Lini (28.01) – 91 lata ⇒ Klawikowska Apolonia ze Smażyna (9.02) – 100 lat
Jeszcze raz wszystkim Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy długich lat w zdrowiu i szczęściu.
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KOMUNIKAT KOŃCOWY Z ZIMOWEGO TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ 
O PUCHAR P.O. DYREKTORA GDK W LINI ROCZNIK 1992 I MŁODSI

Dnia 15 stycznia 2008 roku na hali gimnastycznej w Strzepczu odbył się zimowy turniej piłki nożnej juniorów rocznik 1992 
i młodsi o Puchar. p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini. Organizatorem był GDK w Lini – Jan Trofimowicz pełnił
także funkcję sędziego w/w zawodów.

 Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów, które zagrały systemem każdy z każdym. Na wszystkie drużyny czekały nagrody 
w postaci dyplomów i  piłek, a 3 pierwsze drużyny zdobyły okolicznościowe pucharki – p.o. Dyrektora GDK, Wójta i Zastępcy 
Wójta Gminy.

 Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym, mecz trwał 10 minut. Oto wyniki:
SKS Strzepcz – Inter Miłoszewo 1:8
SKS Strzepcz – Czerwone Diabły Strzepcz 2:8
SKS Strzepcz – LZS Linia 5:4
SKS Strzepcz – GKS Linia 8:0
SKS Strzepcz – F.C. Kętrzyno 8:2
Inter Miłoszewo – Czerwone Diabły 0:5
Inter Miłoszewo – LZS Linia 5:0
Inter Miłoszewo – GKS Linia 12:3
Inter Miłoszewo – F.C. Kętrzyno 10:0
Czerwone Diabły – LZS Linia 5:0
Czerwone Diabły – GKS Linia 14:1
Czerwone Diabły – F.C Kętrzyno 4:1
LZS Linia – GKS Linia 14:1
LZS Linia – F.C. Kęrzyno 7:0
GKS Linia – F.C. Kęrzyno 2:3 

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU:
I    miejsce – Czerwone Diabły Strzepcz   15pkt  bramki 36:4
II  miejsce – Inter Miłoszewo   10pkt bramki 32:11
III miejsce – SKS Strzepcz     9  pkt bramki 24:22
IV miejsce – LZS Linia    7 pkt  bramki 27:13
V  miejsce – F.C Kętrzyno    3 pkt bramki   7:51
VI miejsce – GKS Linia    0 pkt bramki   6:31

Nagrody zespołom wręczyli: Z-ca Wójta Gminy Bogusława Engelbrecht i Jan Trofimowicz
Ponadto wręczono nagrody niespodzianki: Reprezentantom GKS Linia – w której grali młodsi chłopcy  wręczono – ma-

skotki, natomiast Król strzelców – Szymon Darznik (Inter), oraz Adam Hoza – najlepszy bramkarz ( Czerwone Diabły) 
otrzymali w nagrodę sztuczny lód – medyczny.

GMINNY DOM KULTURY W LINI 

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE W NASTĘPUJĄCYCH KONKURSACH:

• Gminny Konkurs Poezji Polskiej – który odbędzie się 4 marca o godzinie 10.00 w Sali GDK
• Gminny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego” 
   – prace należy dostarczyć do GDK do 6 marca
• Gminny Konkurs na „Najpiękniejszą pisankę – ozdobę wielkanocną” Termin dostarczania prac upływa 6 marca.
• X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 
  „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” – prace należy dostarczyć do GDK do 25 lutego

Wszelkie informacje dotyczące w/w konkursów są dostępne w szkołach na terenie gminy 

oraz w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Lini. Telefon kontaktowy 0-58/572-81-64
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WYPOŻYCZANIE NACZYŃ
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lini 

informuje o możliwości wypożyczania naczyń. 
Tel. kontaktowy 660-811-492.

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

28 grudnia 2007 r. Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy 
Linia na 2008 r. 

Dochody budżetu Gminy ustalono w wysokości 
16.429.246,00 zł, zaś wydatki budżetu Gminy w kwocie 
17.615.292,00 zł. Różnica zostanie pokryta z nadwyżki 
z roku 2007.

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję 
ogólną w kwocie 9.855.909 zł na którą składa się:

- część wyrównawcza w kwocie – 2.959.308 zł 
- część równoważąca w kwocie 317.217 zł 
- część oświatowa w kwocie 6.579.384 zł 
Na zadania inwestycyjne na rok 2008 zaplanowano kwo-

tę 3.013.000 zł. Do zaplanowanych zadań inwestycyjnych 
należy:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo
1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Strzepcz i Tłuczewo 
2. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczysz-

czalni ścieków w Tłuczewie
3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Niepoczołowice
4. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodo-

ciągu dla miejscowości Osiek
5. Modernizacja urządzeń utrzymujących ciśnienie wody 

w hydroforni w Zakrzewie
6. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gmi-

ny
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz, 

Tłuczewo – etap I (gmina zamierza ubiegać się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuczewie – etap 
I (gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej)

9. Odnowa i rozwój wsi na terenie Gminy Linia (gmina 
zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej) 

Dział Transport i łączność 
1. Modernizacja dróg  gminnych
2. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych (współfinan-

sowanie)
Dział Gospodarka mieszkaniowa 
1. Rozbudowa Domu Kultury w Lini
2. Rozbudowa budynku remizy OSP w Strzepczu
3. Rozbudowa budynku remizy OSP w Lewinie
4. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowych z czę-

ści terenu Gminy Linia (współfinansowanie)
Dział Administracja publiczna
1. Zakup sprzętu komputerowego  i oprogramowania
Dział Oświata i wychowanie
1. Budowa boiska sportowego w Pobłociu
2. Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej roz-

budowy Zespołu Szkół w Lini
Dział Gospodarka Komunalna
1. Budowa chodników na terenie Gminy Linia

DOWODY OSOBISTE
KOMUNIKAT

Ministerstwo 
S p r a w  W e -
w n ę t r z n y c h 
i Administracji 
przypomina, że 
termin ważno-
ści książeczko-
wych dowodów 
osobistych upły-
wa z dniem 31 
marca 2008 r., 
jednak od dnia 
1 stycznia 2008 
r. dokumenty te 
nie będą upraw-
niały do przekraczania granic Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku 
o wymianę dowodu osobistego dało gwarancję 
otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 
marca 2008 r. Osobom, które nie złożyły wniosku 
w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić 
nie może. 

Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie 
dowodu osobistego są przyjmowane na dotych-
czasowych zasadach. Osoba legitymująca się 
książeczkowym dowodem osobistym w pierw-
szym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiąz-
ku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku 
o wymianę tego dokumentu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, 
które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wnio-
sków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej 
nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą 
uchylały się od obowiązku posiadania ważnego 
dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. 
zostaną zastosowane sankcje karne.
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III GRAND PRIX 
W „BAŚKĘ” 
GMINY LINIA

Dnia 1 lutego w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini odbył 
się III turniej z cyklu Grand Prix gminy Linia w Kaszubską 
„Baśkę”. Do stołów zasiadło 40 graczy, przez 3 godziny rwała 
ostra rywalizacja o jak najwyższą lokatę.

Tego wieczoru najlepszą kartę i najwięcej szczęścia mięli: 
I miejsce – Jakub Wiśniewski, II miejsce – Jacek Domarus, III 
miejsce – Stanisław Stolc. Najlepszą wśród pań okazała się 
Maria Wiśniewska. Wszyscy wymienieni otrzymali pamiąt-
kowe pucharki, które wręczyła pani Bogusława Engelbrecht 
– Z-ca Wójta gminy Linia.

Drużynowo tego dnia zwyciężyła reprezentacja Pobłocia II 
otrzymując złote medale, przed Miłoszewem i Pobłociem I. 
Po trzech turniejach klasyfikacyjnych nadal na prowadzeniu
znajduje się Brunon Kierznikowicz z Lini, przed Jadwigą 
Ptach i Jakubem Wiśniewskim – oboje z Pobłocia. W kla-
syfikacji drużynowej po trzech turniejach I miejsce Pobłocie
I przed Miłoszewem i Linią II.

Następny turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej 
w Pobłociu 7 marca o godzinie 19.00 Organizator – Gminny 
Dom Kultury – serdecznie zaprasza.

SPOTKANIE 

EMERYTÓW I RENCISTÓW 

W GMINNYM DOMU KULTURY 

W LINI

Dnia 23 stycznia w sali Gminnego Domu Kultury odbyło się 
spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów z terenu Gminy Linia.

Przybyło prawie 40 osób. Zebranie rozpoczęła od przed-
stawienia celów jedna z inicjatorek powstania stowarzyszenia 
Jadwiga Sommer. Zgromadzeni wybrali i przegłosowali na-
zwę stowarzyszenia: „Bądźmy Razem”. Zebrani opracowali 
statut, w którym określili główne kierunki i cele funkcjonowa-
nia stowarzyszenia. Emeryci i renciści chcą min: aktywizo-
wać mieszkańców gminy Linia, przyczyniać się do rozwoju 
i promocji działalności twórczej, kulturalnej i artystycznej, 
organizować spotkania, wyjazdy na pielgrzymki i wycieczki, 
a w przyszłości założyć grupę teatralną lub kabaretową.

Na zebraniu odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej. W Zarządzie znaleźli się:

Jadwiga Sommer – Prezes, Marian Sikorski – Zastępca 
Prezesa, Zofia Choszcz – Sekretarz, Edmund Szymikowski 
– Skarbnik, Jan Trofimowicz – Członek. W Komisji Rewizyjnej 
znaleźli się: Lidwina Pipka – Przewodnicząca , Irena Lewiń-
ska i Zofia Brzeska – Członkinie.

Po obradach nadszedł czas na wspólną zabawę. Poczę-
stunek przygotował i oprawę muzyczną zapewnił Gminny 
Dom Kultury w Lini. Do Tańca przygrywał Maciej Lewiński  
ze Strzepcza. Przy przebojach z minionych dziesięcioleci 
i piosenkach ludowych emeryci i renciści bawili się wspólnie 
kilka godzin.

Podjęto też decyzję że 31.01.2008 Stowarzyszenie „Bądź-
my Razem” wspólnie z GDK zorganizują w Sali spotkanie 
integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Emeryci i renciści już planują wspólny wyjazd do kina. Sie-
dzibą Stowarzyszenia będzie Gminny Dom Kultury w Lini.

 Lp.  Sołectwo  Termin zebrania  miejsce
1.   Smażyno   25.02.2008 r. godz. 17.00 Świetlica wiejska
2.  Pobłocie  25.02.2008 r. godz. 19.00 Szkoła
3.  Lewino   26.02.2008 r. godz. 17.00 Remiza OSP
4.  Lewinko  26.02.2008 r. godz. 19.00 Remiza OSP Lewino
5.  Miłoszewo  27.02.2008 r. godz. 17.00 Szkoła
6.  Strzepcz  27.02.2008 r. godz. 19.00 Szkoła
7.  Osiek   28.02.2008 r. godz. 17.00 Świetlica wiejska
8.  Kętrzyno  28.02.2008 r. godz. 19.00 Szkoła
9.  Zakrzewo  03.03.2008 r. godz. 17.00 Szkoła
10.   Niepoczołowice  03.03.2008 r. godz. 19.00 Szkoła
11.  Tłuczewo  04.03.2008 r. godz. 18.00 Sala – p. U. Gładka
12  Kobylasz - Potęgowo 05.03.2008 r. godz. 17.00 Gminny Dom Kultury
13.   Linia   05.03.2008 r. godz. 19.00 Gminny Dom Kultury
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Dnia 7 lutego w GDK w Lini odbył się koncert arii i operetek 
w wykonaniu artystów związanych z gminą Trąbki Wielkie. 
Panowie Michał Olejnik oraz Stanisław Bednarek głosami 
tenorów zaprezentowali najsłynniejsze arie i operetki polskie 
i światowe.

Akompaniował na instrumentach klawiszowych Łukasz 
Kania. Artyści porwali do wspólnego śpiewu także przybyłych 
mieszkańców z gminy Linia.

Po części poświęconej muzyce klasycznej Władze Gminy 
Linia w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Bigusa oraz Wójta Łukasza Jabłońskiego wręczyły przygoto-
wane przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini Jana Trofimowicza dyplomy – podziękowania oraz upominki osobom,
które od lat propagują szeroko rozumianą kulturę i ściśle współpracują z GDK w Lini. Wyróżnieni zostali: Maria Zalewska 
– kierownik zespołu „Kaszëbskô Rodzëzna”, instruktor muzyki – kierownik Gminnej Orkiestry Dętej Ewa Studzińska, Dyrygent 
chóru „Pięciolinia” – Jan Szulc oraz Prezes chóru „Pięciolinia” i mistrz haftu kaszubskiego Edmund Szymikowski.

Następnie odbył się konkurs „Jaka to melodia”. Widownia miała za zadanie odgadnąć po kilku bądź jednej nutce tytuły 
filmów z jakich pochodzą piosenki. Do najlepszych kinomanów a zarazem wytrawnych muzyków należą min: Mieczysław
Gafke, Maria Zalewska, Jolanta Cierocka, Halina Kotas. Wszyscy otrzymali nagrody niespodzianki od dyrektora GDK.

Na zakończenie odbyła się część wspólnego śpiewania piosenek ludowych po polsku i kaszubsku. Przy akompaniamencie 
akordeonisty Marcina Schuchardta wszyscy zgromadzeni śpiewali wesołe piosenki. Z racji tego, że melomanom spodobało 
się wspólne śpiewanie do gry na akordeonie dołączył Jan Szulc z Lini i już przy akompaniamencie dwóch akordeonistów 
śpiewano jeszcze głośniej popularne piosenki biesiadne.

ARIE I OPERETKI 
W GMINNYM DOMU 
KULTURY W LINI

SZANOWNI PAŃSTWO
„Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka” to hasło, które przyświeca I edycji akcji pod nazwą 

„1% DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W LINI”. 
W ten sposób mamy nadzieję zachęcić do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu wszystkich mieszkańców gminy 

Linia. W 2008 roku kolejny raz możecie Państwo sami zdecydować, na jakie cele ma być poświęcony 1% Waszego 
podatku. Namawiamy wszystkich do przekazania go na potrzeby naszych dzieci – Uczniów ZS w Lini. 

Wielkie i ważne zadania powstają dzięki wielu osobom i nawet małym sumom. Zapewniamy, iż każ-
da przekazana przez Państwa kwota ma znaczenie. Wystarczy kilka minut w czasie wypełniania dekla-
racji podatkowej a 1% Państwa podatku zostanie w naszej gminie, zamiast trafić do budżetu państwa! 
Szczegółowe informacje, dotyczące przekazywania 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół w Lini za pośrednictwem 

organizacji pożytku publicznego o nazwie Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom 
„Przyjazna Szkoła”, znajdują się na ulotkach dołączonych do gazety oraz na stronie www.ps.org.pl

Nie pozwólmy, żeby ktoś inny decydował, na co wydać nasze pieniądze!




